Wavin-erottimet

Certaro NS
I-luokan öljynerottimet
Kattava sarja
erottimia, joissa on
sisäänrakennettu
hiekanerotin ja automaattinen sulkijalaite

Sisäänrakennettu
hiekanerotin
Puhdistamista tehostavat
koalisaattorit
Automaattinen sulkijalaite
Helppo tyhjentää
ja puhdistaa
Kestää liikennekuorman
Matala asennuskorkeus
Itseankkuroituva
säiliön muotoilu
Helppo asennus

Wavin Certaro NS OIL
Wavin Certaro NS -erottimet estävät tehokkaasti
ei-toivotun aineksen, kuten esimerkiksi öljyn ja
bensiinin, pääsyn jäte- ja sadevesiviemäreihin.
Erottimia on saatavilla läpivirtaustehoilla välillä
3 l/s ja 20 l/s, ja niissä on mahdollisuus enintään
50 l/s bypass-järjestelmään.
Muutokset ilmastossa kasvattavat sademääriä ja lisäävät näin
kunnallisen viemäriverkoston kuormitusta. Tämän vuoksi tukosten
ja käyttökatkosten välttäminen on entistä tärkeämpää samalla kun
takaisin ympäristöön päästettävän sadeveden on oltava puhdasta.
Erotinjärjestelmä puhdistaa sade- ja jäteveden lietteestä, hiekasta
ja öljystä/bensiinistä ennen kuin se johdetaan edelleen kunnalliseen
verkostoon ja vastaanottajalle.
Wavin Certaro NS OIL -sarja sisältää kaksi erilaista erotinjärjestelmää, jotka sopivat useimpiin erotintarpeisiin:

1. Suorat erotinjärjestelmät, joissa on sisäänrakennettu
hiekanerotin. Tällaisia erottimia käytetään esimerkiksi autokorjaamoissa, pysäköintipaikoilla sekä öljyn ja bensiinin
täyttöpaikoilla. Koot NS 3/300 – NS 20/2000.
2. Bypass-erotinjärjestelmät, joissa on sisäänrakennettu
hiekanerotin sekä ohivirtausviemäri. Tämä malli soveltuu
käytettäväksi first-flush -periaatteen mukaisesti esimerkiksi
isoilla pysäköintipaikoilla. Mallit NS 6/30 ja NS 10/50.

Certaro NS Oil -erotinta käyttäessäsi
sinun ei tarvitse:
asentaa erillistä ankkurointia, sillä erotin voidaan sijoittaa
2,5 metrin pohjavesitasoon erottimen pohjasta mitattuna
ilman ankkurointia
käyttää kuormantasauslaattaa, sillä erottimen päältä
voi ajaa raskaallakin ajoneuvolla
tehdä ylimääräisiä asennustöitä, sillä erottimessa on
mm. sisäänrakennettu hiekanerotin
hankkia erillistä hiekanerotinta tai bypass-kaivoa,
sillä nämä sisältyvät erottimen rakenteeseen
huolehtia usean erillisen kaivon ja säiliön asennuksesta,
sillä suurin osa asennusvaiheista on koottu tehdasvalmiiseen yksikköön

Certaro NS Oil -erotinjärjestelmät:
ovat standardin SFS/EN 858-1 mukaisia
toimitetaan yhdessä CTS-ohjausjärjestelmään
sopivan hälyttimen kanssa
sisältävät sisäänrakennetun koalisaattoripaketin, joka
huomattavasti tehostaa öljyn ja bensiinin erottumista
sisältävät automaattisen sulkijalaitteen
on helppo puhdistaa suuren huoltoaukon ansiosta
voidaan asentaa 3 metrin syvyyteen tuloyhteestä
mitattuna

Certaro NS -mallit:

Certaro NS 3 l/s - hiekanerotin 300 l

Certaro NS 20 l/s - hiekanerotin 2000 l

Certaro NS 6 l/s - hiekanerotin 600 l

Certaro NS 10 l/s - hiekanerotin 1000 l

Certaro NS 6/30 l/s

Certaro NS 10/50 l/s

Bypass-järjestelmä

Bypass-järjestelmä

- hiekanerotin 600 l

- hiekanerotin 1000 l

Lisätietoa
Jos sinulla on kysyttävää Wavinin Certaro NS -erotinjärjestelmistä, voit ottaa yhteyttä myyntiosastoomme tai tekniseen
myyntitukeemme soittamalla numeroon 020 1285 200.
Osoitteessa wavin.fi voit arvioida, mikä erotinjärjestelmä sopii
juuri sinun tarpeisiisi. Kotisivuiltamme löydät myös asennus-,
käyttö- ja huolto-ohjeet.

Skannaa QR-koodi ja katso,
kuinka Certaro NS toimii ja kuinka
helppoa erottimen huolto on.

Tutustu lisää tuotteisiimme
www.jätevedet.fi
www.wavin.fi
Hulevesien hallinta

Jätevesien hallinta

Veden ja kaasun jakelu

Kaapelinsuojaus

Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys

Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuuden
Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin Finland Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa
meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.
© 2020 Wavin Finland Oy Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä,
tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.
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Wavin on osa Orbiaa, ryhmää yrityksiä,
jotka yhdessä tekevät töitä selättääkseen
monitahoiset maailmanlaajuiset haasteet.
Meitä yhdistää yhteinen tarkoituksemme:
edistää elämää ympäri maailmaa.

